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APetrobras reajusta hoje o
preço do diesel nas refina-
riasem8,87%.Opreçomé-
dio de venda para as distri-
buidoras passa de R$ 4,51
para R$ 4,91 por litro. Se-
gundoacompanhia,gasoli-
na e GLP não sofrerão au-
mento. A empresa justifi-
cou que o último reajuste
ocorreu há dois meses,
quando“refletiaapenaspar-
te da elevação observada
nospreçosdemercado”.
“Esta decisão observou

tanto o desalinhamento
nos preços quanto a eleva-
da volatilidade no merca-
do”,afirmouaempresa.
A petroleira aponta que,

nomomento,háumaredu-
ção na oferta de diesel, que
pressiona os preços global-
mente. “Os estoques glo-
bais estão reduzidos e abai-
xo das mínimas sazonais
dos últimos cinco anos nas
principais regiões suprido-
ras. Esse desequilíbrio re-
sultou na elevação dos pre-

ços de diesel no mundo in-
teiro,comavalorizaçãodes-
te combustível muito aci-
madavalorizaçãodopetró-
leo.Adiferençaentreopre-
ço do diesel e o preço do
petróleo nunca esteve tão
alta”,completou.
Emreação, o núcleo polí-

ticodogovernoealiadosno
Congresso renovaram a
pressãoparaaconcessãode
um subsídio ao combustí-
vel antes da eleição, utili-
zando dividendos que a es-
tatalpagaaomaioracionis-
ta,aUnião.
Governistas querem evi-

tar o desgaste em ano de
eleição, num momento em
que adversários do presi-
denteJairBolsonarofocam
ascríticasnaaltadepreços.

OUTROSFORNECEDORES

DeacordocomaPetrobras,
cerca de 30% do consumo
brasileirodedieseléatendi-
do por outros refinadores
ouimportadores.
Mas o reajuste anuncia-

do pela Petrobras não en-
cerra adefasagememrela-
ção à paridade internacio-
nal.Pelos cálculosdaAsso-

ciação Brasileira dos Im-
portadores de Combustí-
veis (Abicom), a diferença
é de 11% na comparação

com os preços praticados
noGolfodoMéxico.
Já a gasolina, que não te-

ve o preço alterado pela es-

tatal,operacomumadefa-
sagemmédiade19%.
“Nãochegouàparidade,

masfoipositivo.Deixacla-
roocompromissodanova
gestãocomaatualpolítica
de preços”, afirmou o pre-
sidentedaAbicom,Sérgio
Araújo.
“O aumento aconteceu,

apesar da pressão política
que todos os presidenciá-
veis fizeramnesse final de
semana, criticando a polí-
tica de preços da Petro-
bras,oqueéumposiciona-
mento embusca de popu-
laridade”,ponderou.
Araújo alerta também

paraoriscodedesabasteci-
mento no País diante dos
preçosdefasados.Ele lem-
bra que a entidade tem
recebido informações de
postos com problema de
abastecimento.
Comos atuais preços, as

importaçõesdecombustí-
veis têmsido feitasbasica-
mente pela Petrobras e as
trêsprincipaisdistribuido-
rasdomercado(Vibra,Ipi-
rangaeRaízen).

INDEPENDENTES

Já as importadoras inde-
pendentes estão fora da
concorrência nesse mo-
mento. “Os postos não
fidelizados às grandes,
os chamados postos de
bandeira branca, estão fi-
cando desabastecidos”.
(EstadãoConteúdo)

Refinaria de Cubatão: Petrobras justificou reajuste, mas ala política retomou proposta de subsidiar preços

Petrobras reajustapreçodo
dieselnas refinariasem8,87%
Estatal diz que valor está desalinhado com cotação internacional e que há redução na oferta mundial do produto
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